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Στον Σπύρο μου



�

Μια φορά και έναν καιρό, σε μία χώρα πολύ μακρινή,
ζούσαν δυο παιδιά…

Ο



�

και η



Στον Ευτύ
χιο

άρεσαν πολύ τα ταξίδια. Πυξίδα του είχε

τη ΛΟΓΙΚΗ και γ
ια

χάρτη μια τεράστια καρδιά γεμάτη αγάπη

που θα τον καθοδηγούσε σ’ όλες τις πολιτείες του κόσμου.

Είχε επίσης έν

α μπαουλάκι με μαρκαδόρους πολύχρωμους

στο πρώτο του ταξίδι.

��

και μολύβια που θα το έπαιρνε μαζί του



��

«Όταν θα ξεκινήσω τις περιπλανήσεις μου, σε θέλω
μαζί μου», είπε μια μέρα στην Ευτυχούλα.

«Αμέ!» του έγνεψε
εκείνη κοιτώντας τον
με δυο μεγάλα μάτια σαν
φουσκωμένα μπαλόνια.

«Ωραία! Ετοιμάσου,
λοιπόν, γιατί αύριο
ξεκινάμε!!!»



��

«Θέλω όλοι οι άνθρωποι να χαμογελούν και
να είναι ευτυχισμένοι!» της εκμυστηρεύτηκε.
«Και ξέρω το μυστικό… ξέρω το μυστικό της ευτυχίας!
Και όχι μόνο το ξέρω, αλλά είμαι και έτοιμος
να το αποκαλύψω…»



��

«Θέλω να το μάθω κι εγώ»,
είπε η Ευτυχούλα παραπονιάρικα.

Τότε ο Ευτύχιος την πλησίασε,
της ψιθύρισε κάτι στο αυτί
και εκείνη του χαμογέλασε.

«Αύριο κιόλας ξεκινάμε!»
αναφώνησε με χαρά.




